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הודעה לעיתונות  25.5.20 

לראשונה בישראל! 

Priority Software -שיתוף פעולה בין הבנק הבינלאומי ו
 ERP יאפשר ללקוחות לבצע תשלומים בלחיצת כפתור ממשרדם ישירות דרך מערכת ה

הממשק הטכנולוגי החדש שמבוסס על בנקאות פתוחה מייעל את העבודה, מאפשר ביצוע 
תשלום מיידי בכל זמן, חוסך זמן, מפחית טעויות ומאחד לפלטפורמה אחת את התשלומים 

פתרון טכנולוגי מתקדם של הבנק הבינלאומי וחברת Priority Software יאפשר חיבוריות בזמן אמת בין 
מערכת פריוריטי במשרדי הלקוח לבין המערכת הדיגיטלית של הבנק הבינלאומי, באמצעותה יהיה אפשר בין 

השאר לבצע תשלומים ישירות דרך מערכת פריוריטי. 

הבנק הבינלאומי הוא הבנק הראשון בישראל שמיישם טכנולוגיה זו ומאפשר ללקוחותיו אשר משתמשים 
במערכת Priority ERP לקבל מידע בנקאי ולבצע פעולות בנקאיות כולל מתן הוראות תשלום באמצעות 
מערכת ה Priority ERP וליהנות מבנקאות דיגיטלית מתקדמת וראשונה מסוגה במשק. שיתוף הפעולה 
הטכנולוגי של פריוריטי סופטוור (Priority Software), חברה בינלאומית המובילה בפיתוח פלטפורמות 
חכמות לניהול ארגוני מערכתי והבנק הבינלאומי, אחד מחמשת הבנקים הגדולים בישראל,  מאפשר ללקוחות 
הבנק הבינלאומי המשתמשים במערכת ה-ERP של חברת Priority Software  מגוון פעולות בנקאיות באופן 

 .API דיגיטלי באמצעות ממשק

פעולת חיבור מערכת הפריוריטי לבינלאומי פשוטה וחד פעמית ומאותו הרגע ניתן להעביר מידע בצורה דו 
כיוונית ישירות מול מערכת ה - ERP. הפתרון החדש משולב בצורה מלאה במערכת הפריוריטי הארגונית 
ומאפשר למשתמשים לשדר תשלומים לבינלאומי בלחיצת כפתור. הטכנולוגיה החדשה למעשה מייתרת 
העברות קבצים מסורבלות, שאינן עוברות לבנק בזמן אמת ודורשות פעולות טעינת נתונים נוספות להקלדה 
במערכת ה - ERP. התשלום יכול להיות בשקלים, במט"ח, כתשלום בודד או כתשלומים רבים בהוראה אחת. 
הממשק הטכנולוגי החדש מייעל את העבודה, חוסך זמן על ידי הקלדה במערכת ה- ERP בלבד, מפחית 

טעויות בכלל וטעויות הקלדה בפרט, מאחד לפלטפורמה אחת את תשלומי השקלים והמט"ח ועוד. 

אנדרס ריכטר, מנכ"ל Priority Software אמר כי "שיתוף הפעולה שלנו עם הבנק הבינלאומי הוא צעד 
נוסף במגמה העולמית להתקדם לבנקאות פתוחה, שמשמעה פיתוח ממשקים בין נותני שירותים פיננסים לבין 
נותני שירותים אחרים בהסכמת הלקוח. באמצעות הטכנולוגיה המתקדמת תתחזק שליטת לקוחותינו במידע 
אודות עסקיהם ותעניק להם יכולת חופש פעולה מקסימלי, חסכון זמן משמעותי, שקיפות ותמונת מצב מלאה 

בזמן אמת ואני מברך על כך". 

שירלי שהם קליין, מנהלת החדשנות והדיגיטל בבינלאומי אמרה כי הפתרון המוצע, שהוא ראשון מסוגו 
במערכת הבנקאית בישראל, יאפשר ללקוחות המשותפים של הבנק הבינלאומי ופריוריטי סופטוור ליהנות 
מחיסכון בזמן, הקטנת סיכונים תפעוליים וטעויות אנוש ולמעשה לצעוד יחד אתנו אל העתיד בו מערכות 
יתקשרו בחיבורים אוטומטיים ומודרניים (API) ולא באמצעות הקלדה או שליחת קבצים. אנו שמחים לשתף 
פעולה עם פריוריטי סופטוור, כחלק מאסטרטגיה המברכת ומאמצת חדשנות באמצעות שיתופי פעולה, 

ובטוחים כי כל הצדדים, ובראשם הלקוחות, ירוויחו מכך". 



 

 | 1
 

 
 

 

 

 

אודות קבוצת הבינלאומי 

קבוצת הבינלאומי נמנית עם חמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות בישראל עם מאזן בהיקף של מעל 
140 מיליארד שקל ובסיס הון רחב ויציב, מהגבוהים במערכת הבנקאית. הקבוצה מעניקה מגוון רחב של 
שירותים בנקאיים ומוצרים פיננסיים ללקוחותיה באמצעות 160 סניפיה ובערוצים דיגיטלים מתקדמים, 

שפיתוחם מתאפשר בין היתר באמצעות שיתופי פעולה עם שחקנים פיננסיים וטכנולוגיים. 

 

 
 Priority Software אודות

Priority Software מפתחת פלטפורמות חכמות לניהול ארגוני מערכתי. פתרונות פריוריטי מאופיינים 
בגמישות ובפתיחות המאפשרות התאמה מקסימלית לצרכים משתנים של חברות בכל הגדלים והתעשיות: 
מתאגידים בינלאומיים הזקוקים למערכת ERP רב חברתית עשירה ועד חברות קטנות בתהליכי צמיחה. 
המערכת של פריוריטי משפרת את היעילות העסקית, חוויית הלקוח והנגישות בזמן אמת למידע ולתובנות 
עסקיות. פריוריטי זוכה להכרה בינלאומית על ידי אנליסטים ואנשי מקצוע מובילים הודות לחדשנות המוצרית 
והתמיכה בטכנולוגיות עכשוויות, ביניהן ענן ומובייל. עם משרדים בארה"ב, ישראל ובריטניה, ורשת גלובלית 

של שותפים עסקיים, פריוריטי משרתת כיום כ 75,000 חברות ביותר מ 40 מדינות ברחבי העולם.  


